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ОСНОВНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

На сьогоднішній день у сучасному світі  однією з найбільших проблем 
охорони здоров'я України є високі темпи зростання захворювання та смерт-
ності працездатного населення. Щорічно в Україні майже 18 тис. Чоловік 
стають івалідами, внаслідом трудового каліцтва чисельність пенсіонерів  пе-
ревищила 155 тис. чоловік, щорічна сума фінансування, пенсій внаслідок 
трудового каліцтва та відшкодування заподіяної шкоди на будь якому вироб-
ництві  перевищує 2,5 млрд гривень[1].

В Україні є високим не лише рівень виробничого травматизму, а й про-
фесійної захворюваності. На сьогоднішній день існує потреба в проведенні 
якісних змін у сфері виробничої фізичної культури використовуючи для цьо-
го сучасні підходи об'єднавши зусилля зацікавлених організацій та верств 
нашого населення. За галузями промисловості професійні захворювання роз-
поділяються таким чином: вугільна промисловість 61-63%, машинобудуван-
ня 7-9%, господарство 3-5%, металургія 12-16%. Серед професійних захво-
рювань частіше зустрічаються  захрорювання пилової етіології (38-40%) та 
вібраційно-шумова патологія (29-31%) [2,с. 254]

Про формування єдності фізичного та інтелектуального ресурсу повинна 
слідкувати система фізичного виховання в нашій країні. Найважливіші ета-
ми: дошкільне, шкільне і вузівське фізичне виховання. Забезпечується конт-
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ролем держави у сфері фізичного культури та здоров'я  вік людини до 23-25 
років (молоді спеціалісти, випускники магістратури). Фізичне виховання ко-
нтингенту від 1 до 25 років здійснюють фахівці відповідно до затверджених 
освітніх програм з фізичного виховання молоді. Етап розвитку людини почи-
наючи з 25 років і далі не забезпечується фізичним виховання під контролем, 
а віддається на самостійне фізичне виховання дорослій вже працездатній лю-
дині. Отже, в подальшому вдосконалювати та підтримувати свої фізичні зді-
бності людина повинна вже сама.

На нашу думку, треба приділяти чималу увагу кадровому питанню, а са-
ме дивитися на стан здоров'я людини, а також якщо потрібно на фізичний 
стан. Також, ми вважаємо, що роботодавці повинні використовувати оздоро-
вчі та спортивні програми задля оптимізації трудових ресурсів. Але, нажаль, 
у нашому сучасному світі багато керівників українських підприємств навіть 
не уявляють собі наскільки важливо займатися  фізичною культурою.  Отже 
як висновок, ми  можемо сказати, що кожна людина сама для себе визначає 
займатися їй фізичною культурую чи ні, але під час роботи на будь-якому 
підприємстві керівники повинні забезпечити своїм працівникам заняття фі-
зичною культурою, задля підвищення їхнього фізичного здоров'я та інтелек-
туального відпочинку
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ДО ПРОБЛЕМИ ВІКУ, ПІСЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯКОГО НАСТАЄ 
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Проведення реформ в Україні обумовлює потребу в удосконаленні наці-
онального законодавства, що одночасно виступає їх підґрунтям і основою. 
Втім, не завжди реформи відрізняються системністю і багатовекторністю, що 
яскраво продемонстровано недостатньою увагою Законодавця до удоскона-


